INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
MAGAZIN ONLINE ATP Exodus

1. DEFINIREA DE CONT SI AUTENTIFICAREA PE SITE
•
•
•
•

Pentru inregistrarea in magazinul ATP, va rugam sa folositi link-ul
magazin.atp-exodus.com
Apasati click pe “Inregistrare” .
Crearea unui cont pe site nu ofera acces automat la functionalitatile de
cautare piese si creare comenzi.
Pentru a avea acces la aceste functionalitati trebuie sa solicitati acest acces
angajatului ATP din sucursala cea mai apropiata http://www.atpexodus.com/ro/contact

Completare “Inregistrare cont nou” (toate campurile sunt obligatorii)

Se apasa ‘Creaza cont’, dupa care se afiseaza un mesaj de confirmare:
“Contul a fost creat cu success! Vă rugăm să vă autentificati!”
Autentificarea pe site se face pe baza de email si parola.

2. CAUTARE PIESA SI SALVARE COMANDA VANZARE
Cautarea se poate face dupa Cod ATP, Cod aftermarket sau Cod original.
Caracterele non-alfanumerice nu sunt luate in considerare.

Atunci cand cautarea nu returneaza niciun rezultat, sistemul va afisa mesajul „Nu
s-au gasit rezultate!” si o secventa din cod.

Informatii despre timpul de livrare gasiti atunci cand miscati mouse-ul pe iconita
sau locatia afisata.
Daca doriti sa aflati mai multe detalii despre produs, apasati click pe butonul
sau pe numele produsului.

In tab-ul ‘Caracteristici produs’ sunt afisare caracteristicile produsului si numerele
WVA cu care este compatibil produsul, in cazul in care exista.

In tab-ul ‘Producator /Cod OE’ veti gasi informatii despre codurile originale cu care
produsul este compatibil.

In tab-ul ‘Compatibilitati’ veti gasi o lista cu marcile, modelele si motorizarile
compatibile cu produsul selectat.

Pentru a comanda un produs apasati pe butonul ‘Adauga cos’. Veti fi redirectionat
automat catre cosul de cumparaturi. Aici veti vedea produsul comandat, codul
ATP, locatia de unde se comanda, valoarea (fara TVA) si un subtotal(Fara TVA) in
cazul in care se comanda mai multe bucati. In partea de jos este afisata valoarea
TVA-ului si valoarea totala cu TVA a produselor.

Daca doriti sa stergeti produsul, apasati pe butonul ‘Sterge’, iar daca doriti sa
continuati cumparaturile apasati butonul ‘Continua cumparaturile’. Pentru
finalizarea comenzii apasati butonul ‘Finalizeaza comanda’.

Introduceti detaliile de livrare si codul captcha din imagine, si apasati butonul
“Finalizeaza” . Daca comanda a fost plasata cu success, atunci veti primi un
mesaj de confirmare “Comanda a fost trimisă cu succes!” . La scurt timp veti
primi un email cu detaliile comenzii. In scurt timp veti fi contact de un reprezentat
ATP Exodus pentru confirmarea comenzii.

3. INFORMATII CONT CLIENT
Dupa accesarea contului, in partea de mijloc a site-ului veti avea disponibile
informatii despre “Limita de credit” disponibila si utilizata (daca aveti contract cu
ATP Exodus SRL sau ATP Exodus SRL&CO), adresa de email a vanzatorului la
care sunteti alocat , un istoric cu comenzile (link ‘Comenzi’) si lista facturilor
deschise (link ‘Facturi’).

